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Резюме: В периода 2004 -  2007 г. бяха 
проведени научно-приложни изследвания 
свързани с проучване на технологичните 
възможности за органично производство 
на късно главесто зеле в нашата страна 
(термина «органично» производство е 
идентичен на «биологично» производство). 
Проведените изследвания бяха съобразени с 
всички правила и принципи на органичното 
производство, в т.ч. не се използваха 
хербициди, торенето се извършваше с 
разрешени за употреба биопродукти и за 
защитата на растенията бяха използвани 
само разрешени за употреба биопестициди.

Abstract: Scientific and applied research 
activities were conducted in the period 
2004 -  2007 concerning investigation 
of opportunities of organic production 
technologies for late head cabbage in Bulgaria. 
The research activities conform to all the 
rules and principles of organic production, as 
is the case in the following: herbicides were 
not used, dunging was made with permitted 
for use bioproducts and for plant protection 
were used only permitted biopesticides.

РАЗСАД0ПР0ИЗВ0ДСТВ0
Разсадопроизводството на късното 

главесто зеле се осъществява на площ с 
естествено плодородие на почвата или торене 
с лумбрикал в норма 10 l\da в периода юни- 
юли, със срокове на сеитба 5 - 2 0  юни, като 
особеност при реализиране на органичното 
разсадопроизводство е намаляване на броя 
на растенията на единица площ. В отличие 
от конвенционалното производство 
при органичното производство
препоръчителната сеитбена норма е 50 g 
семена/100 m 2 или това са около 100 броя 
семена, засяти на площ от 1 m 2.

При спазване на тази препоръка се 
възпрепятства появата и развитието 
на болести и се осигурява достатъчно
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хранителна площ на едно растение.
В периода юни-юли се извършва и 

подготовка на площите, върху които ще се 
извършва органичното производство.

ПРЕДШЕСТВЕНИК
Като подходящ предшественик за 

органично производство на късно главесто 
зеле се препоръчва отглеждане на градински 
грах, като културата предшественик също 
се отглежда в съответствие с правилата и 
принципите за органично производство.

Изборът на предшественик -  градински 
грах се определя преди всичко от краткия 
срок на вегетация - сеитба през месец март 
(сеитбена норма 15-20 kg/da) и реколтиране 
в края на май или началото на юни, което 
позволява растителните органични остатъци 
да бъдат използвани за зелено торене.

В сортовия състав на културата 
предшественик е препоръчително 
използването на българските сортове Искър и 
Пулпудева, които при органично производство 
реализират около 200 kg/da зелено зърно, като 
тези добиви са отчетени при отглеждане на 
културата без приложение на биопродукти за 
хранене и защита на растенията.

Предпочитанията към градинския грах 
се определят и от сравнително високата 
устойчивост на този зеленчуков вид по 
отношение на заболяванията в сравнение с 
останалите зеленчукови култури.

След реколтиране на предшественика 
следва заораване на растителните остатъци, 
дисковане и профилиране - оформяне на 
бразди или висока равна леха в зависимост от 
това как ще бъде отглеждано късното главесто 
зеле.

ПРОИЗВОДСТВО
Разсадът от късно главесто зеле се засажда 

на постоянно място в периода 10-30 юли, като 
в отличие от конвенционалното производство 
посевът е с по-малка гъстота.
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Препоръчителни са схемите за засаждане- 

на двуредова лента 90+70/60 cm за отглеждане 
на висока равна леха или 80/60 cm за отглеждане 
на браздова повърхност. При тази технология 
е увеличено разстоянието между растенията 
в реда от 40-50 cm при конвенционалното 
производство на 60 cm, като общият брой 
растения в 1 дка е около 2100, т.е. гъстотата 
на посева в сравнение с конвенционалното 
производство намалява с около 30 %.

Предимството на това технологично 
решение е реализирането на по-добро здравно 
състояние на посева от главесто зеле по 
отношение на болестите.

По отношение на производствените 
практики през време на вегетацията, отличие в 
сравнение с конвенционалното производство 
е използването на биотор -лумбрикал в норма 
200-400 l\da, внесена еднократно 14 дни след 
засаждане на растенията или норми от 100- 
200 l\da, внесени съответно 14 и 28 дни след 
засаждане на растенията. Нормата на биотора 
се определя въз основа на резултатите, 
получени от агрохимичен анализ на почвата.

Друга особеност при това производство 
са по-честите практики за окопаване на 
посева , тъй като в условията на органично 
производство културата се отглежда без 
приложение на хербициди.

Напояването на посевите от късно 
главесто зеле се извършва чрез дъждуване 
или гравитачно с поливна норма 30-40 m3/da в 
интервал от 6-12 дни и напоителна норма 350- 
450 m3/da за периода на вегетация.

ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Основните неприятели при главестото 

зеле са разноцветните зелеви бълхи, 
чиито повреди могат да компрометират 
разсадопроизводството или посева от млади 
растения непосредствено след засаждане на 
разсада на постоянно място. В по зряла възраст 
на растенията с икономическо значение са 
зелевите листни въшки и листогризещите 
гъсеници на бялата зелева пеперуда, нощенка 
или бяла репна пеперуда.

За защита на растенията от основите 
зелеви неприятели се препоръчват 
биоинсектицидите Пиретрум (ФСЕК 0.05 
%), Пирос ( 0.08 %), Нимазал (Т/С 0.3 %) или

Бионим Плюс (0.25 %).
По отношение на болестите от значение 

са маната, бактериозата и алтернариозата или 
т.нар. черни листни петна. В разсадна фаза при 
неправилно напояване или след проливни 
поройни дъждове може да възникнат условия 
за развитие на мана или алтернариоза. 
При същите условия може да се провокира 
развитието на тези болести и в посева, 
отглеждан на постоянно място. Появата и 
развитието на бактериозата при зелето в 
условията на България е относително рядко 
проявено.

Препоръчително е използването на 
биофунгицида Тиморекс 66 ЕК (1 %), който има 
добър ефект срещу маната и алтернариозата 
при главестото зеле.

За профилактика при разсадо
производството може да се прилага и 
предварително третиране на семена с топла 
вода, както и подхранване на младите растения 
с лумбрикал.

СОРТОВЕ
Една от основните цели на нашите 

изследвания беше да се установи дали 
българските сортове късно главесто зеле 
са подходящи за отглеждане в условия на 
органично производство.

В резултат беше установено,че българските 
сортове Балкан, Кьосе 17, Пазарджишко 
подобрено и Пазарджишко червено са с 
висока адаптираност към условия, различни 
от конвенционалното производство, и могат 
могат да бъдат препоръчани за органично 
производство на късно главесто зеле.

БАЛКАН

Сортът е устойчив на мана, като 
при изпитване в системи за органично 
производство проявява устойчивост и 
към бактериоза и черни листни петна 
(алтернариоза).

Сорт Балкан проявява много добра 
реакция при отглеждане с биотор и 
биоинсектициди.

При органично производство се получава 
среден добив от 2.5 до 3 t\da.
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Сортът е толерантен на мана, но проявява 

устойчивост към бактериоза и черни 
листни петна (алтернариоза) при органично 
производство.

Сорт Кьосе 17 проявява много добра 
реакция при отглеждане с биотор и 
биоинсектициди.

При органично производство се получава 
среден добив от 2.5 до 3 t\da.

ПАЗАРДЖИШКО ПОДОБРЕНО

Сортът е устойчив на мана. При изпитване в 
системи за органично производство проявява 
устойчивост и към бактериоза и черни листни 
петна (алтернариоза).

Сорт Пазарджишко подобрено проявява 
много добра реакция при отглеждане с биотор 
и биоинсектициди.

При органично производство се получава 
среден добив от 2.5 до 3 t\da.

В проведените изследвания особен интерес 
предизвика реакцията на сорт Пазарджишко 
червено

При изпитване в системи за органично 
производство сортът проявява устойчивост 
към мана, бактериоза и черни листни петна 
(алтернариоза).

Сортът е с високо ниво на толерантност и 
устойчивост към зелеви неприятели.

Сорт Пазарджишко червено проявява 
много добра реакция при отглеждане върху 
почви с естествено плодородие, без третиране 
с биоинсектициди.

При органично производство се получава 
среден добив от 2 до 2.5 t\da

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ
При провеждане на нашите 

изследвания акцентирахме върху 
възможноститте за изполване на повече 
български технологични елементи. В този 
смисъл основни акценти може да бъдат 
поставени върху българските сортове. 
При градинския грах, отглеждан като 
предшественик, може да се използват 
сортовете Искър и Пулпудева, при 
органично производство на късно главесто 
зеле могат да се използват и четирите

основни български сорта главесто зеле 
Балкан, Кьосе 17, Пазарджишко подобрено 
и Пазарджишко червено.

В полза на произведеното в България е 
и доказаната ефективност при използване 
на биотора лумбрикал произвеждан в 
нашата страна.

Въпреки постигнатите добри резултати, 
авторският колектив отчита, че така 
представена технологията за органично 
производство на късно главесто зеле има 
и някои несъвършенства. Не са изпитвани 
възможностите за отглеждане на смесени 
посеви, превенция с растителни екстракти 
от подправъчни, диви или лечебни 
растения, недостатъчно са биопродуктите 
за защита на растенията от болести, а 
продуктите за защита от неприятели 
макар и ефективни са недостатъчни като 
асортимент.

Все още трябва да се работи и по 
отношение и изследване на ефективността 
и на други биопродукти за хранене на 
растенията. В този аспект предстои и 
доусъвършенстване и актуализиране на 
технологията за органично производство 
на късно главесто зеле.

Въпреки това считаме, че така 
разработената технология може да се 
прилага директно в практиката и да бъде 
подкрепа за биологичното земеделие в 
страната. С нейното реализиране може 
да се произвежда качествена и безопасна 
продукция и да се опазва околната среда.

Технологията за органично производ
ство на късно главесто зеле е разработена 
от колектив: доц. д-р Галина Антонова, 
доц. д-р Стойка Машева, доц. д-р Хриска 
Ботева, гл. ас. д-р Винелина Янкова, доц. д-р 
Иван Димов, доц. д-р Венета Каназирска с 
участие на специалисти от областтите на 
селекция, общо зеленчукопроизводство, 
фитопатология, ентомология и агрохимия.

ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРГМАРИЦА”
Ул. Брезовско шосе №32; 4003, Пловдив 

Тел: 032 952296; Факс: 032 960177 
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